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Német nyelvterületen a szerzőpáros „fej- nyak sebészet” könyve immár negyed évszázada van használatban. A jelenlegi, negyedik kiadás teljes átdolgozásra
került, számos új téma, módszer került be, és természetesen eltolódtak a hangsúlyok a változó igényeknek
megfelelően. A könyv egyaránt szól a fogorvostan-hallgatóknak és a prosztgraduális képzésben résztvevőknek.
A mű tizennégy fejezetre tagolódik, mindegyik végén
gazdag irodalomjegyzék áll rendelkezésre a téma további tanulmányozásához. Az első fejezet az orr-melléküregek megbetegedéseivel foglalkozik. A fejlődési
rendellenességek, gyulladásos elváltozások és ciszták
mellett külön foglalkozik a már operált arcüreg ellátásával, valamint az arcüregben lévő idegentest problematikájával. A második fejezet a nyálmirigyek elváltozásait tárgyalja. A következő rész az állkapocsízület
sebészi beavatkozásairól szól, kicsit talán méltatlanul
szűkszavúan emlékezve meg a kranio-mandibuláris
diszfunkciós páciensek sebészi ellátásának indikációi
ról, lehetőségeiről. A negyedik, leghosszabb fejezet a tumoros elváltozások sebészi terápiájával foglalkozik.
Számos, a legmodernebb diagnosztikai eljárásokat és
azok értékelését bemutató színes ábra, a klinikai megjelenést demonstráló fénykép, valamint intraoperatív felvétel teszi rendkívül jól érthetővé és jól használhatóvá
ezt a fejezetet. Ezt követi a régió veleszületett, szerzett
és ismeretlen etiológiájú csontbetegségeivel foglalkozó rész. A hatodik és hetedik fejezet az ajak-, szájpad,
valamint a ritka archasadékokkal foglalkozik, részletesen tárgyalva a szorosan vett sebészi terápia mellett az ellátó team szerepét a prenatalis diagnosztikától
a logopédiai, pszichológiai, fogszabályozási kezelésen

keresztül, ezen páciensek fogászati ellátásáig. A nyolcadik fejezet lényegre törően, gazdagon illusztrálva foglalkozik a dysgnath sebészettel. Ez után egy rövidebb
rész foglalkozik a kranio-faciális fejlődési rendellenességekkel, majd egy hosszabb a fej-nyak terület baleseti-sebészeti ellátásával. Utóbbi fejezet érinti a fej-nyak
sérültek helyszínen, valamint első kórházi ellátás során felmerülő problémáit is, majd részletesen ismerteti
az operatív töréskezelés lehetőségeit. Erre a fejezetre is jellemző, hogy rendkívül gazdagon, jól illusztrált,
ami nagyban segíti az ismeretek elsajátítását. A tizenegyedik fejezet külön foglalkozik a lágyrészek sérülésével, égésével, valamint a hegképződéssel. A következő rész a fej nyak régió idegeinek megbetegedéseit
és ezek sebészi ellátását tekinti át. Az utolsó előtti rész
a plasztikai- és helyreállító sebészet lehetőségeit mutatja be a szövetátültetés lehetséges technikáitól a lágyrészek, és csontos képletek pótlásán keresztül a hagyományos értelemben vett, kizárólag esztétikai célú
plasztikai sebészetig. Az utolsó fejezet az intraoperatív,
komputer vezérelt tájékozódás 21. századi lehetőségeibe enged bepillantani. A módszer egyértelműen forradalmasítja a tumorok utáni rekonstrukciós műtétek,
vagy a dysgnath műtétek tervezését és kivitelezését
egyaránt.
A könyv érdekes és értékes olvasmányt jelent a mindennapi fogászati ellátásban dolgozó, de a téma iránt
érdeklődő fogorvos számára éppen úgy, mint a maxillofaciális szakvizsgára készülő, vagy ilyen irányú tudását felfrissíteni vágyó szakembernek.
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